
43  مجله علمی - پژوهشی سازمان نظام پزشکی

مقـاله تحقیقی 

رابطه بیـن هوش هیجـانی و رفتـار شهروندی سـازمانی با 
کارآفرینی اجتماعی در کارکنان سـازمان نظام پزشکی تهران

با کار نظیر رضایت و  با برآیندهای مرتبط  با رفتارهای شغلی بلکه  زمینه: هوش هیجانی نه تنها 
انگیزش شغلی نیز مرتبط است. هدف اصلی این تحقیق رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی 

سازمانی با کارآفرینی اجتماعی کارکنان سازمان نظام پزشکی تهران مي باشد.
از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری، کارکنان  روش کار: روش تحقیق در این مطالعه توصیفی 
واحدهای مذکور بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 92 نفر به 
ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه سنجش هوش هیجانی گلمن  انتخاب شدند.  نمونه  عنوان 
نامه  پرسش  همچنین  و   ،)1998( اورگان  سازمانی  شهروندی  رفتار  سنجش  پرسشنامه   ،)2001(
کارآفرینی اجتماعی دیز )1998(  می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی 
و آمار استنباطی)شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون 

گام به گام( به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. 
و  اجتماعی  آگاهی  خویشتن،  مدیریت  )خودآگاهی،  آن  مولفه های  و  هیجانی  بین هوش  یافته ها: 
نوع  کاری،  )وجدان  آن  مولفه های  و  سازمانی  شهروندی  رفتار  بین  همچنین  و  اجتماعی(  مهارت 
دوستی، جوانمردی و نزاکت( با کارآفرینی اجتماعی کارکنان سازمان نظام پزشکی تهران رابطه مثبت 
تغییرات  به گام نشان داد که 74/8 درصد  نتایج رگرسیون گام  و معناداری وجود داشت. همچنین 

کارآفرینی اجتماعی به وسیله دو متغیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی تبیین می شود.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق حاضر، بین هوش هیجانی و مولفه های آن و همچنین بین 
رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن با کارآفرینی اجتماعی کارکنان سازمان نظام پزشکی تهران 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدي: هوش هیجانی، رفتار شهروندی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی.
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مقدمه 
داشتن یک الگوی سرمایه گذاری در ذهن کارآفرین و اینکه بداند چه 
یا مخاطره را شروع کند، حائز اهمیت است.  موقع یک کسب و کار 
اولین الگو، یک مدل درآمدی است که در آن کارآفرین به کسب و کار 
یا مخاطره، براساس جایگزین درآمد نگاه می کند. یعنی بعد از یک دوره 
شروع اولیه و در نظم کوتاه منطقی مخاطره، جریان منظمی از درآمد را 
فراهم می آورد که استاندارد کارآفرینی بسیار باالیی را حمایت می کند. 
دومین  مورد، یک الگوی رشد است که در آن کارآفرین مخاطره را 
مشابه رشد بسیار باالی موجودی می بیند که برخی پاداشهای اضافی 
را پرداخت می کند، اما کارآفرین کسب سرمایه عمده را در پنج سال 
یا بیشتر از آن تشخیص می دهد. کارآفرین زمانی یک درآمد پایین را 
می پذیردکه سرمایه گذاری مجدد، به همان اندازه ممکن بوده و یا حتی 
سرمایه اضافی برای حمایت از رشد اجتماعی صرف شود. اما در این مسیر 
نتیجه مهمی که کارآفرین تشخیص می دهد،  زمان مخاطره جویی 
عمومی یا خریداری سهام است. سومین الگو، کوتاه مدت است که یک 
الگوی فرضی بوده و در آن کار آفرین به شکلی اساسی، خواستار آغاز 
مخاطره و کار آیی در بازار است و در این جا کاال یا محصول و خدمت 
فقط به بهترین پیشنهاد دهنده فروخته می شود. می توان این پدیده را 
با تعدادی از شرکتهای اینترنتی امروزی تطبیق داد. این مدلها همچنین 
اشارات ضمنی مهمی به چگونگی ایجاد کسب و کار و مخاطره دارد. 
بعنوان مثال کارآفرینان، الگوی درآمد را اغلب در مراحل اولیه مخاطره یا 
سبک زندگی انواع کسب و کارها به کار می گیرند. آنها احتماال بر پس 
انداز و بدهی و وام تاکید بسیاری دارند در حالی که افرادی که بر الگوی 
رشد تاکید می کنند، مستعد افزایش کنترل بوده و بر شرکاء و برابری مالی 
صحه می گذارند و در مقابل افرادی که از یک الگوی فرضی استفاده 
می کنند، تمایل شدیدی به اجاره کردن و به دست آوردن منابع و برون 
سپاری بخشهای اصلی کسب و کار دارند)1(. در بیشتر مطالعاتی که 
در زمینه رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته، این رفتار را، رفتاری 
سازنده، خود ابداع، خودجوش و یا رفتاری داوطلبانه که هدفش افزایش 
بهره وری محیط کار است، در نظر می گیرند. در مطالعات مذکور به این 
موضوع پرداخته نشده که ممکن است، رفتار شهروندی سازمانی از سایر 
انگیزه ها که احتمااًل کمتر داوطلبانه و خودجوش می باشند، نشأت گرفته 
باشد. در این جا می توان از رفتارهای منفعت طلبانه و سوء استفاده گرایانه 
سرپرستان مستقیم و فشار مدیریت و همکاران برای به کار گماردن 
اجباری کارمندان در اقداماتی که نمی خواهند خود را درگیر آن ها کنند، 
از جمله فشارهای سرپرستان و مدیران اشاره کرد. اخیراً این رفتارها در 
ادبیات مدیریت تحت عنوان »رفتار شهروندی اجباری« آمده است )2(. 
امروزه هوش هیجانی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که هم 
شامل درک دقیق هیجان های خود شخص و هم تعبیر دقیق حاالت 
ارزیابی  از نظرهیجانی  را  هیجانی دیگران است. هوش هیجانی، فرد 

می کند، به این معنی که فرد به چه میزانی از هیجان ها و احساس های 
خود آگاهی دارد و چگونه آنها را کنترل و اداره می کند. نکته قابل توجه 
در راستای هوش هیجانی این است که توانایی های هوش هیجانی ذاتی 
نیستند، آنها می توانند آموخته شوند. در دو دهۀ اخیر، شواهد پژوهشی 
متعددي به تأثیر فراگیر هیجان در اکثر جنبه های شناختی و رفتاری اشاره 
داشته اند )3(. "کوهن"، تعارض در سازمان ها را در هم شکستن همکاري 
یا تهدیدي براي آن به حساب مي آورد و معتقد است که بروز تعارض 
در سازمانها هم طبیعي است و هم در روابط افراد مورد انتظار است. پس 
تعارض امري اجتناب ناپذیر است و کسي نمي تواند ادعا کند که با آن 
روبرو نشده یا نخواهد شد. نکته اساسي، نگرش ما نسبت به تعارض و 
برخورد درست با آن و تشخیص حق و یا ناحق بودن آن، بر اساس علل 
و عوامل بوجود آورندة آن و پیشنهاد راه حلي منطقي و درست براي بهره 

برداري بهینه از آن است )4(.

مبانی نظری
هوش هیجانی نه تنها با رفتارهای شغلی بلکه با برآیندهای مرتبط 
با کار نظیر رضایت و انگیزش شغلی نیز مرتبط است. هوش هیجانی 
یکی از مفاهیمی است که از سال 1990 مطرح شده و در دو دهه 
نموده  به خود جلب  را  بسیاری  توجه  کار،  روانشناسی  در علم  اخیر 
است. تا قبل از مطرح شدن هوش هیجانی، محققان هوش شناختی 
را مهمترین عامل موفقیت افراد می دانستند، اما امروزه عقیده بر این 
است که هوش هیجانی و توانایی بهره گیری از آن، عامل مهمتری در 
موفقیت های فردی است. هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی های 
می کند  کمک  فرد  به  که  است  پیوسته  هم  به  هیجانی  و  شناختی 
که  احساس هایی  از  هیجان ها،  دقیق  بیان  و  ارزیابی  دریافت،  با  تا 
افکار را تسهیل می کنند، آگاهی یابد و با برقراری توازن میان افکار 
مسئوالنه  رفتاری  و  عاقالنه  تصمیم گیری های  خود  هیجان های  و 

داشته باشد )5(.
در این زمینه تعاریف مفهومی ذیل از گلمن1)6( استخراج شده اند:

- خودآگاهی: ضروری ترین توانایی مرتبط با هوش هیجانی این 
است که فرد از هیجانات و احساسات خودآگاهی داشته باشد. توانایی 
خودآگاهی به فرد اجازه می دهد تا نقاط قوت و محدودیت های خود 

را بشناسد و به ارزش خود اعتماد پیدا کند )7(. 
عواطف  کردن  اداره  و  کنترل  توانایی  خویشتن:  مدیریت   -
استرس زا،  و  بحرانی  شرایط  در  آرامش  حفظ  توانایی  هیجان ها،  و 
عبارتی خود  به  است.  درونی  منویات  ابراز  و  انگیزشی  توانایی خود 
مدیریتی، توانایی کنترل عواطف و هیجانات و رفتارهای صادقانه و 
صحیح است. افراد بامهارت خود مدیریتی، اجازه بدخلقی ها در طول 
روز را به خود نداده و می دانند منشاء بدخلقی ها کجاست و ممکن 

است چقدر طول بکشد.
1. Goleman

رحمن اله یاری و فرشاد بزرگی   
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- آگاهی اجتماعی: تشخیص فکر و احساس دیگران، که شامل 
سازمانی  و  گروهی  فردی،  سطوح  تمام  در  همدلی  از  برخورداری 
هست. افراد دارای این مهارت دقیقًا می دانند که گفتار و کردارشان 
بر دیگران تأثیر می گذارد و می دانند اگر تأثیر رفتارشان منفی است؛ 
باید آن را تغییر دهند. یک نمونه از مهارت آگاهی اجتماعی، همدلی 
توانایی  یا  دیگران  احساسات  به  ورود  توانایی  یعنی  همدلی  است. 
درک احساسات کارکنان در فرآیند تصمیم گیری هوشمند فردی یا 

گروهی است.
- مهـارت اجتماعـی: توانایـی مرتبط باهـوش هیجانی، شـامل 
قانع کننـده،  و  آشـکار  مـراودات  و  ارتباطـات  برقـراری  توانایـی 
تأثیرگـذاری، تشریک مسـاعی، کار گروهـی، فرونشـاندن اختـالالت 
و ایجـاد پیوندهـای قـوی بیـن افـراد اسـت. از این مهـارت می توان 
در جهـت گسـترش شـور و اشـتیاق و حـل تعـارض اسـتفاده کـرد. 
مهارت هـای خودآگاهـی و خـود مدیریتـی مربـوط بـه حـوزه فردی 
بـه  روابـط  مدیریـت  و  اجتماعـی  آگاهـی  مهارت هـای  و  اسـت 
چگونگـی رابطـه بـا افـراد و اجتمـاع برمی گردد و بیشـتر بـه توانایی 

در حفـظ صحیـح روابـط خـود بـا دیگـران می پردازنـد.
رفتار شهروندی سازمانی: رفتاری منحصر به فرد، اختیاری و فرا 
وظیفه ای است که در افزایش عملکرد اثربخش سازمان مؤثر است و 
بطور مستقیم یا غیر مستقیم، بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان، 
سازماندهی نمی شود.  این تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار مدنی تاکید 
دارد: اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد، یعنی نه یک وظیفه ی 
از پیش تعیین شده و نه به عنوان بخشی از وظایف رسمی. دوم اینکه 
مزایای این رفتار، جنبه ی سازمانی دارد و ویژگی سوم این است که 

رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند وجهی دارد )8(.
- وجدان کاری: شامل رفتارهایی است که به شیوه ای فراتر از 
الزامات تعیین شده نقش سازمانی، یا آنچه انتظار می رود، از طرف 

کارمند در انجام وظایف روی می دهد )9(.
- نوع دوستی: رفتارهای یاری دهنده ای هستند که توسط یک 
فرد به منظور کمک به کارکنان مشخص در ارتباط با مسائل سازمانی 

معین است )9(.
- جوانمردی: رفتار جوانمردانه ای که از شکوه و شکایت زیاد در 
به  تمایل  از  است  عبارت  جوانمردی  کند.  می  جلوگیری  کار  محل 
شکیبایی در مقابل مزاحمت های اجتناب ناپذیر و اجحاف های کاری 

بدون اینکه گله و شکایتی صورت گیرد )9(.
- نزاکت: رفتارهای مودبانه ای هستند که از ایجاد مسئله و مشکل 

در محل کار جلوگیری می کنند )10(.

روش کار
تحقیـق حاضـر در دسـته پژوهـش هـاي کاربـردي قرار مـي گیرد؛ 

کـه اطالعـات آن بـه شـیوه پیمایشـي جمـع آوري گردیـده اسـت، 
امـا از نظـر تجزیـه و تحلیـل اطالعـات زمینـه یابـی بـوده و ایـن 
تحقیـق از نـوع توصیفی- همبسـتگی می باشـد. جامعـه آماری این 
پژوهـش، کارکنـان سـازمان نظام پزشـکی تهران می باشـند.  برای 
نمونـه گیـری از جامعه مـورد مطالعه، از روش نمونـه گیری تصادفی 
سـاده بـه کمـک جـدول مـورگان اسـتفاده شـد و تعـداد 92 نفـر به 
عنـوان نمونـه آمـاری انتخاب شـدند. تحلیل عاملي تائیـدي مقیاس 
سـه پرسـش نامـه در نمودارهـای زیـر ارائـه شـده اسـت. بارعاملي 
اسـتاندارد تحلیـل عاملـي تائیـدي بـراي سـنجش قـدرت بیـن هر 
عامـل )متغیـر پنهـان( بـا متغیرهـاي قابـل مشـاهده آن )گویه هاي 
پرسشـنامه( در تمامـي مـوارد بزرگتـر از 3/0 و در بیشـتر موارد حتي 

بزرگتـر از 0/6 بدسـت آمده اسـت. 
در ایـن پژوهـش از روش آلفـاي کرونبـاخ کـه در بیشـتر پژوهـش 
هـا مبنـاي سـنجش پایایـي قرار مي گیـرد اسـتفاده گردیـد. در این 
روش، اجـزاء یـا قسـمت هـاي آزمون براي سـنجش پایایـي آزمون 
بـه کار مـی رونـد. زمانـي کـه ایـن ضریـب بزرگتـر از 7/0 باشـد، 

آزمـون از پایایـي قابـل قبولـي برخـوردار اسـت)جدول 1(.
جدول 1:  پایایی پرسشنامه ها

ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس

0/847 خود آگاهی

0/750 مدیریت خویشتن

0/713 آگاهی اجتماعی

0/737 مهارت اجتماعی

0/901 هوش هیجانی )مستقل(

0/798 رفتار شهروندی سازمانی )وابسته(

0/818 کارآفرینی اجتماعی )وابسته(

یافته ها
مدیریـت  )خودآگاهـی،  آن  مولفـه هـای  و  بیـن هـوش هیجانـی 
خویشـتن، آگاهـی اجتماعـی و مهـارت اجتماعـی( و همچنیـن بین 
رفتـار شـهروندی سـازمانی و مولفـه هـای آن )وجـدان کاری، نـوع 
دوسـتی، جوانمـردی و نزاکـت( بـا کارآفرینـی اجتماعـی کارکنـان 
سـازمان نظـام پزشـکی تهـران رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود 
داشـت. همچنیـن نتایـج رگرسـیون گام بـه گام نشـان داده 74/8 
درصـد تغییـرات کارآفرینـی اجتماعـی بـه وسـیله دو متغیـر هـوش 
جـدول2  گردیـد.  تبییـن  سـازمانی  شـهروندی  رفتـار  و  هیجانـی 
متغیرهـای  کولموگروف-اسـمیرنف  آزمـون  داری  مقادیرمعنـی 

تحقیـق را نشـان مـی دهـد.

رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی اجتماعی
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جدول 2: آزمون کولموگروف-اسمیرنف متغیرهای تحقیق

Z کلموگروف اسمیرنوفسطح معنی داریمتغیرها

0/966    0/309  خود آگاهی

0/6930/711مدیریت خویشتن

0/1891/086آگاهی اجتماعی

0/1541/132مهارت اجتماعی

0/3040/969وجدان کاری 

0/4290/875نوع دوستی 

0/3290/949جوانمردی 

0/1351/161نزاکت

0/7770/659هوش هیجانی )مستقل(

0/6670/726رفتار شهروندی سازمانی )مستقل(

0/5430/800کارآفرینی اجتماعی )وابسته(

جدول3 و 4 نتایج آزمون همبستگی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های رفتار شهروندی سازمانی را بطور جداگانه با کارآفرینی 
اجتماعی نشان می دهند.

جدول 3. نتایج آزمون همبستگی بین مولفه های هوش هیجانی با کارآفرینی اجتماعی

تعداد نمونه)n(کارآفرینی اجتماعیشاخص هامتغیر

 خودآگاهی
)r( 0/418 مقدارهمبستگی**

92
)sig(0/0001سطح معناداری

مدیریت خویشتن
)r(0/518 مقدارهمبستگی**

92
)sig(0/0001سطح معناداری

آگاهی اجتماعی
)r(0/713 مقدارهمبستگی*

92
)sig(0/0001سطح معناداری

مهارت اجتماعی
)r(0/454 مقدارهمبستگی**

92
)sig(0/0001سطح معناداری

جدول 4. نتایج آزمون همبستگی بین مولفه های رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی اجتماعی

تعداد نمونه)n(کارآفرینی اجتماعیشاخص هامتغیر

وجدان کاری
)r( 0/789مقدارهمبستگی**

92
)sig( 0/0001سطح معناداری

نوع دوستی
)r(0/718مقدارهمبستگی**

92
)sig(0/0001سطح معناداری

جوانمردی
)r(0/675مقدارهمبستگی**

92
)sig(0/0001سطح معناداری

نزاکت
)r(0/658مقدارهمبستگی**

92
)sig(0/0001سطح معناداری

رحمن اله یاری و فرشاد بزرگی   
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نتایج آزمون همبستگی بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی اجتماعی در جدول 5 و معناداری ضرایب رگرسیونی در 
جدول 6 نشان داده شده است.

جدول 5. نتایج آزمون همبستگی بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی اجتماعی

تعداد نمونه)n(کارآفرینی اجتماعیشاخص هاعامل

 هوش هیجانی  
)r(0/842مقدارهمبستگی**

92
)sig(0/0001سطح معناداری

رفتار شهروندی سازمانی
)r(0/547مقدارهمبستگی**

92
)sig(0/0001سطح معناداری

جدول 6.معنادار بودن ضرایب رگرسیونی

.Sig t
ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد

مدل
Beta Std. Error B

0/151 1/450 0/235 0/341 مقدار ثابت
1

0/0001 14/785 0/842 0/061 0/901 هوش هیجانی

0/395 -0/854 0/258 -0/220 مقدار ثابت

20/0001 8/433 0/628 0/080 0/672 هوش هیجانی

0/0001 4/064 0/302 0/091 0/371 رفتار شهروندی سازمانی

متغیر وابسته: کارآفرینی اجتماعی

بحث و نتیجه گیری
بین هوش هیجانی و مولفه های آن )خودآگاهی، مدیریت خویشتن، 
آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی( و همچنین بین رفتار شهروندی 
سازمانی و مولفه های آن )وجدان کاری، نوع دوستی، جوانمردی و 
نزاکت( با کارآفرینی اجتماعی کارکنان سازمان نظام پزشکی تهران 
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به 
گام نشان داد که 74/8 درصد تغییرات کارآفرینی اجتماعی به وسیله 
دو متغیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی تبیین می شود.

هوش  بین  اینکه  از  بود  عبارت  حاضر  پژوهش  اول  اصلی  فرضیه 
هیجانی با کارآفرینی اجتماعی کارکنان نظام پزشکی استان تهران 
ها  یافته  و  گرفت  قرار  آزمون  مورد  فرضیه  این  دارد.  وجود  رابطه 
نشان داد که بین هوش هیجانی با کارآفرینی اجتماعی کارکنان نظام 
پزشکی استان تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارتی 
با افزایش هوش هیجانی در نظام پزشکی استان تهران کارآفرینی 
اجتماعی ارتقا می یابد. خدائی و مقتدر زاده )11(، در تحقیقی به بررسی 
ملی پخش  در شرکت  کارکنان  وری  بهره  بر  هیجانی  تأثیر هوش 
که  داد  نشان  نتایج  پرداختند.  میاندوآب  منطقه  نفتی  های  فرآورده 

هوش هیجانی کارکنان بر بهره وری تأثیر مثبت و معناداری داشت. 
همچنین بین مولفه های هوش هیجانی با بهره وری سازمانی رابطه 
مثبت و معناداری وجود داشت که نتایج به دست آمده با یافته های 
محقق در این تحقیق همسو می باشد. بنابراین در تبیین فرضیه اصلی 
نظام  سازمان  کارکنان  بین  در  اگر  که  گفت  توان  می  تحقیق  اول 
پزشکی تهران، عواملی از قبیل خودآگاهی، مدیریت خویشتن، آگاهی 
اجتماعی و مهارت اجتماعی در سطح باالیی باشند، آنگاه شرایط و 

مقتضیات الزم برای ارتقای کارآفرینی اجتماعی فراهم می گردد.  
رفتار  بین  اینکه  از  بود  عبارت  حاضر  پژوهش  دوم  اصلی  فرضیه 
پزشکی  نظام  کارکنان  اجتماعی  کارآفرینی  با  سازمانی  شهروندی 
استان تهران رابطه وجود دارد. این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت 
و یافته ها نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی 
اجتماعی کارکنان نظام پزشکی استان تهران رابطه مثبت و معناداری  
افزایش رفتار شهروندی سازمانی در نظام  با  وجود دارد. به عبارتی 
های  یابد.یافته  می  ارتقا  سازمانی  بهره وری  تهران ،  استان  پزشکی 
به دست آمده از فرضیه اصلی دوم تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات 
تقی پور و همکاران )12(، که به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی 

رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی اجتماعی
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سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شرکت سایپا پرداختند، همسو 
بود. فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی 
و بهره وری کارکنان شرکت سایپا رابطه معنی داری وجود داشت. 
یار احمدی و اسفیدان )13(، در تحقیقی به بررسی رابطه بین رفتار 
شهید  دانشگاه  کارکنان  بین  در  وری  بهره  و  سازمانی  شهروندی 
و  مثبت  رابطه  که  نمودند  نتیجه گیری  و  پرداختند  تهران  بهشتی 
کارکنان وجود  بهره وری  و  رفتار شهروندی سازمانی  بین  معناداری 

دارد. 
مایل افشار و همکاران )14(، در تحقیقی به بررسی ارتباط بین رفتار 

شهروندی سازمانی و بهره وری از دیدگاه کارکنان در بیمارستان های 
بیمارستان منتخب  این پژوهش در شش  پرداختند.  تهران  آموزشی 
نگرش  رویکرد  با  بهشتی  شهید  و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
رفتارشهروندی  بین  که  داد  نشان  تحقیق  نتایج  شد.  انجام  سنجی 

سازمانی و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد. 
بنابراین در تبیین فرضیه اصلی دوم تحقیق می توان گفت که اگر در 
بین کارکنان سازمان نظام پزشکی تهران، عواملی از قبیل وجدان کاری، 
نوع دوستی، جوانمردی و نزاکت در سطح باالیی باشند، آنگاه شرایط و 

مقتضیات الزم برای ارتقای کارآفرینی اجتماعی فراهم می گردد.  
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